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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dewasa ini begitu pesat hal tersebut di dukung 

oleh semakin mudahnya mengakses jaringan  internet.  Internet merupakan 

jaringan yang berkembang sangat pesat bahkan melebihi pendidikan, bisnis, dan 

jaringan pemerintahan (O’Brien, 2003). Dengan semakin cepatnya perkembangan  

Internet pertukaran informasi semakin mudah dan cepat., hal tersebut dapat 

membantu mempermudah pekerjaan manusia, semakin mudah pekerjaan terbut 

maka semakin cepat waktu pengerjaannya. 

Idealnya manusia mengontrol perangkat elektronik rumah menggunakan 

cara menual, dengan menggunakan IOT maka perangkat elektronik rumah dapat 

di kontrol dengan jarak jauh. Hal tersebut sangatlah efisien jika pada saat 

bepergian ke luar kota maupun meninggalkan rumah dengan jangka waktu yang 

sangat lama. Hal tersebut juga dapat menghemat konsumsi daya listrik. Pada 

penelitian sebelumnya berhasil mengontrol alat elektronik menggunakan 

Raspberry Pi melalui media Wifi [1]. Kemudian penelitian selanjutnya berhasil 

mengontrol lampu dan AC dengan menggunakan perintah dari web server [2]. 

Kemudian penelitian selanjutnya dapat melakukan kontrol dengan menggunakan 

aplikasi Android dan Raspberry Pi [3].  

Pada penelitian saat ini akan di kembangkan dari berbagai penelitian yang 

sudah di lakukan di atas, penelitian ini akan menerapkan Voice Command  atau 

perintah suara sebagai automisasi perangkat elektronik dengan menggunakan 

Raspberry Pi dengan menggunakan Phyton dan Annyang, sehingga pekerjaan 

lebih efisien dengan adanya perintah suara, dan juga tidak perlu memengang 

kontrol pusat untuk mengatur alat elektronik tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat sistem otomasi ruangan berbasis suara ? 

2. Bagaimana mikrofon dapat mendeteksi perintah suara ? 

3. Bagaimana Raspberry dapat mengontrol relay ? 

4. Bagaimana stop kontak dapat di atur melalui relay? 

1.3 Tujuan 

1. Membuat sistem otomasi ruangan berbasis suara 

2. Mendeteksi perintah suara yang di berikan 

3. Mengontrol Relay menggunakan Raspberry Pi 

4. Mengontrol stop kontak melalui relay 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah di buat bertujuan untuk lebih membatasi cakupan 

masalah pada pembuatan proyek dari tugas akhir, adapun batasan masalah dari 

pembuatan tugas akhir sebagai berikut : 

1. Menggunakan Raspberry Pi. 

2. Menggunakan Annyang. 

3. Menggunakan Jaringan Internet yang sama. 

4. Hanya terfokus pada automisasi relay. 

5. Menggunakan 2 relay board. 

6. Jarak tangkap dan kepekaan suara rendah. 

7. Dapat berjalan dengan baik jika koneksi internet stabil. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang di dapatkan dari pembuatan Tugas Akhir yang berjudul 

“Implementasi Voice Recognation Pada Otomasi Ruangan Dengan Meggunakan 

Raspberry Pi” adalah dapat memberikan kemudahan untuk mengatur alat alat 

elektronik yang ada di dalam ruangan dengan lebih mudah menggunakan perintah 

suara. 
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1.7  Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan poin penting pada penulisan laporan, 

pada tugas akhir ini meliputi 5 bab yaitu : 

1. Bab I : Pendahuluan 

Berisikan poin-poin penting di antaranya latar belakang, 

tujan, manfaat, rumusan masalah, serta batasan masalah. 

2. Bab II : Teori Penunjang 

Pada bab ini akan memiliki pembahasan mengenai alat dan 

komponen yang di gunakan untuk mendukung perancangan tugas 

akhir. 

3. Bab III : Perencanaan dan Pembuatan Sistem 

Membahas perancangan serta pembuatan sistem secara 

keseluruhan baik dalam perangkat lunak software maupun 

perangkkat keras atau hardware. 

5. Bab IV : Pengujian Alat 

Sementara pada bagian Bab IV akan  membahas mengenai 

pengujian dan hasil dari rancangan yang sudah di buat pada 

perancangan proyek tugas akhir. 

6. Bab V : Penutup 

Sedangkan pada Bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan 

serta saran dari perencanaan proyek tugas akhir penelitian agar 

dapat terus berlanjut sehinga mendapat hasil yang lebih baik dan 

juga dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya. 

 


